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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 دوره والیت فقیه و حکومت اسالمی

 "روشنا"های مجازی دومین دوره از سلسله دوره

  

 مقدمه

ی گام دوم انقالب را ددر آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، بیانیه راهبر العالی()مدظلهمقام معظم رهبری

های علمیه اسالمی و تمدن اسالمی است. از طرفی، رسالت حوزهارائه فرمودند که سند راهی برای تحقق جامعه 

ریزی برای چگونه اداره برنامهعالوه بر تبلیغ و ترویج دین اسالم، هدایت سیاسی و رهبری اجتماعی به معنای 

 نباید خود را به مبانی و اعتقادات محدود کند و نسبت بهنیز است. در واقع، حوزه علمیه انقالبی  کردن جامعه

ادعای انقالبی بودن توان  چند شعار انقالبی نمی ؛ چرا که صرفنداشته باشداجتماع و سیاست کشور توجهی 

داشت. اگر حوزه علمیه انقالبی بخواهد به پیشرفت انقالب در گام دومش کمک کند، باید وارد صحنه عمل و 

یک از دانش  بطال وقتی زیراست؛ اجتماع شود که الزمه آن، داشتن علم پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی ا

توان از آنها انتظار عمل و اقدام را داشت و اگر هم وارد صحنه کنش ، نمیدننداشته باش یاطالع حوزه تخصصی

معاونت فرهنگی لذا  توان توقع تشخیص درست بدون علم به مسائل را داشت.اجتماعی سیاسی شوند، نمی

را طراحی نموده  «روشنا» های مجازی بصیرتیسلسله دوره خواهرانتبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

رترین نعمتی بدر واقع،  ت که اکنون دومین دوره آن، با بحث والیت فقیه و حکومت اسالمی اجرا می گردد.اس

میان  عمیق و ناگسستنی ارتباطو  که موجب پیوند والیت فقیه بود ،به ارمغان آورد ایرانرای که انقالب اسالمی ب

)ره( چه خمینی امام. تفراهم ساخاسالمی برای تضمین بقای نظام  ای تمام نشدنی ملت و دولت شد و سرمایه

پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی »ه: ه را خطاب به ملت بیان فرمودند کهوشمندانه این جمل

 «.نرسد
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 هاهای کلی دورهو سیاست اهداف

 برای حوزه های علمیه خواهران در اجتماعمرجعیت علمی گامی در جهت تحقق  -

 تقویت حوزه علمیه انقالبی و ارتقای جایگاه اجتماعی طالب -

 آشنایی با مباحث والیت فقیه و حکومت اسالمی و شبهات پیرامون آن -

 های مکتب تشیع و مسائل سیاسی اجتماعیترین آموزهمهمآشنایی با  -

 سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی خواهران طلبه  تقویت و ارتقای -

 مسائل اجتماعی کشورهای علمیه در  خواهران طلبه و حوزه کنشگریپویایی و  -

 راهبری آحاد جامعه در مسائل روز کشور -

 

 هاهای این دورهویژگی

 مباحث والیت فقیه و حکومت اسالمیتخلیصی و موجز بر  مروری جامع و -

 آشنا به اقتضائات عصری و نیازهای مخاطب گیری از اساتید برتر وبهره -

 هامجازی برگزار شدن دوره و در دسترس بودن کالس -

  شدگان در دورهبه پذیرفته ارائه گواهینامه -

 تقدیر از برگزیدگان دوره به قید قرعه -

 

 شیوه اجرا

 .استفاده کنندتصویری و  های صوتیصورت فایله توانند از مباحث دوره که بمی ثبت نام عالقمندان پس از

انجام  "روشنا هایدوره"های علمیه خواهران در منوی پایگاه مطالعات انقالب اسالمی حوزهتمامی مراحل در 

 whc.ir/.75http://negareshآدرس سایت:  .  خواهد شد

 

http://negaresh57.whc.ir/
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 والیت فقیه و حکومت اسالمیدوره 

 

به صورت  مجازیهای دوره در قالب« والیت فقیه و حکومت اسالمی» با عنوان« روشنا» بصیرتیدوره ین ومد

هیئت عضو )دکترای حقوق و استاد: حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا  توسط آموزشی جلسه 21

 . شودبرگزار می علمی دانشگاه پدریس فارابی تهران(

 به آن دست یابد، عبارت است از: رود مخاطب پس از پایان این دوره،هایی که انتظار میترین توانمندیمهم

 را بشناسد. ،شودآن دسته از ادله عقلی و نقلی که در اثبات والیت فقیه از آنها استفاده می -

 بتواند حدود والیت فقیه را شناخته و تعریفی از قید اطالق در والیت مطلقه فقیه ارائه دهد. -

 در باب نحوه و چگونگی تعیین ولی فقیه آشنا گردد.با نظریات مطرح  -

 به ابعاد مسئله مصلحت و اجازه صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه احاطه یابد. -

 

 در جدول زیر ارائه شده است: دورههای سرفصل

 دوره والیت فقیه و حکومت اسالمی

 زمان فایل هاسرفصل جلسات ردیف

 جلسه اول  .1

 مفهوم شناسی والیت -

 دارندگان والیت از دیدگاه اسالم -

 میزان تطابق والیت اسالمی با حقوق معاصر -

 عناصر تشکیل دهنده دولت از منظر علم حقوق و سیاست -

 مفهوم شناسی فقیه و مراد از آن در واژه والیت فقیه -

بررسی چرایی قرار نگرفتن فیلسوف، متکلم یا مفسر به جای فقیه در رأس  -

 حکومت اسالمی

 دقیقه 37
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 دوره والیت فقیه و حکومت اسالمی

 زمان فایل هاسرفصل جلسات ردیف

 جلسه دوم  .2

 بررسی نظریه حکومت اسالمی از منظر عقل -

 میزان ضرورت تشکیل حکومت برای جامعه بشری -

 شرایط رهبر از منظر عقل -

 معنای عدالت و ویژگی های فرد دارای کفایت -

 جنبه های مدیریتی رهبر و معنای مدیریت او -

 دقیقه 04

 جلسه سوم  .3

 تدریجیمفهوم شناسی اصل تنزل  -

 علوم ضروری برای فقیه -

 ادله نقلی والیت -

 بررسی سندی و محتوایی مقبوله عمر بن حنظله -

 دقیقه 33

 جلسه چهارم  .0

 ادامه بررسی ادله نقلی والیت فقیه -

 مفهوم شناسی امور حسبیه -

 نظر فقهای شیعه پیرامون والیت در امور حسبیه -

 مراتب ده گانه والیت فقیه -

 امام خمینی)ره( نسبت به دخالت فقیه در امور شخصیهدیدگاه  -

 دقیقه 33

 جلسه پنجم  .3

 مفهوم مطلقه بودن والیت فقیه -

 بررسی چگونگی بیان اطالق والیت فقیه در کالم امام خمینی)ره( -

 مفهوم شناسی اطالق در لغت و بررسی اصطالح اطالق -

 قیود والیت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی)ره( -

 بررسی مفهومی قاعده تقدیم اهم بر مهم -

 دقیقه 32

 جلسه ششم  .3

 حدود والیت یک فقیه -

 بررسی مفهوم والیت خاصه پیامبر -

 چگونگی آسیب شناسی والیت مطلقه فقیه -

 نظر فقهای شیعه پیرامون والیت فقیه -

 بررسی آرای آیت اهلل خویی پیرامون والیت فقیه -

 دقیقه 33
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 دوره والیت فقیه و حکومت اسالمی

 زمان فایل هاسرفصل جلسات ردیف

 جلسه هفتم  .7

 چگونگی تعیین ولی فقیه -

 حق زعامت در صورت وجود فقهای متعدد -

 راه انتخاب ولی فقیه از منظر مقبوله عمر بن حنظله -

 بررسی نظرات انتخاب و انتصاب ولی فقیه -

 بررسی امکانی رجوع به بیعت عمومی در بحث والیت فقیه -

 دقیقه 33

 جلسه هشتم  .8

 ولی فقیه ادامه بررسی نظریات انتخاب و انتصاب -

 بررسی ماهوی بیعت بر اساس نظریه انتخاب -

 نقش مردم در انتقال والیت بر اساس نظریه انتخاب -

 چگونگی تعیین ولی فقیه در صورت تعدد فقها بر مبنای نظریه انتصاب -

 بررسی جایگاه مقوله انتخابات بر پایه نظریات انتصاب و انتخاب -

 دقیقه 37

 جلسه نهم  .9

 اساسی پیرامون نظریات انتخاب و انتصابنظر قانون  -

 نقش مردم در حکومت اسالمی از دیدگاه نظریه انتصاب -

 مشروعیت و امکان حکومت ولی فقیه در صورت عدم مقبولیت او -

ویژگی های متمایز دیدگاه امام خمینی)ره( نسبت به سایر فقها در باب نظریه  -

 والیت فقیه

 والیت به احراز مقبولیت و کسب آرای مردمبررسی میزان وابستگی اعمال  -

 دقیقه 33

 جلسه دهم  .14

 ادامه بررسی ویژگی های نظریه انتصاب -

 بررسی منوط بودن اعمال والیت یا ثبوت والیت به احراز مقبولیت مردمی -

 دیدگاه مرحوم سید اسماعیل صدر و آیت اهلل سیستانی در این بحث -

 امام خمینی)ره( در این مسئلهادله عقلی و نقلی اثبات دیدگاه  -

 دقیقه 38

 جلسه یازدهم  .11

 دیدگاه عالمه مجلسی در خصوص نظریه والیت فقیه -

 فواید و آثار صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه -

 تفاوت های حکم حکومتی و فتوا -

 جایگاه شناسی مصلحت حکم حکومتی -

 نظر فقهای شیعه نسبت به مصالح مرسله -

 مصلحت مورد استناد در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظامسنخ شناسی  -

 دقیقه 37
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 دوره والیت فقیه و حکومت اسالمی

 زمان فایل هاسرفصل جلسات ردیف

 جلسه دوازدهم  .12

 جایگاه مصلحت در امر تقیه -

 ام اجرایی در فقه و علم حقوقتفاوت اصطالح احک -

 مفهوم شناسی حکم حکومتی -

 تفاوت احکام ثابت با حکم حکومتی -

 تعریف حکم اولیه و حکم ثانویه -

 دقیقه 33

 

 

 شرکت در دورهنامه آیینو  شرایط

 محترم و کلیه مجموعه همکاران ستاد و صف ، مبلغان و فارغ التحصیالنطالب تمام سطوح، اساتید .1

 یابند.دوره حضور  یندر ا توانند یم

مرکز معاونت فرهنگی تبلیغی »از طرف  یند،کسب نما الزم را یازکه امت یدوره مربوطه، به افراد  ینامهگواه .2

 .گردد یارائه م «علمیه خواهران هایمدیریت حوزه

پایگاه مطالعات نام به  جهت ثبت توانند یم یانو متقاض باشدمی 23/12/98 یختار از و شروع دوره ثبت نام .3

های دورهمنوی   whc.ir/75http://negaresh.به آدرس  های علمیه خواهرانانقالب اسالمی حوزه

 .یندمراجعه نما والیت فقیهدوره  >روشنا 

 باشند.های دوره میاند، مجاز به شرکت در آزمونصرفاً افرادی که ثبتنام نموده توجه:

http://negaresh57.whc.ir/
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پایگاه مطالعات انقالب اسالمی در  23/12/98از تاریخ  به دو صورت صوتی و تصویری دوره های یلفا .0

 .خواهد بود یافتقابل دری و بارگزار (whc.ir/75http://negaresh.) های علمیه خواهرانحوزه

باشد. جهت اطالع با مسئوالن ای که به مدارس ارسال گردیده است، موجود میدر بخشنامه هارمز فایل .3

 مدرسه تماس گرفته شود.

 تستی و آزمون به صورت یناز داوطلبان گرفته خواهد شد؛ الزم به ذکر است که ا یدوره، آزمون یاندر پا .3

 االت مطرح شده برگزار خواهد شد.ؤاعضاء به س ییپاسخگو یقو از طر یمجاز

سامانه سیما قابل دستیابی و  37 سایت نگرشاز طریق  23/42/99تا  14/42/99دوره از تاریخ آزمون  .7

 .است

 .بودخواهد  دقیقه( 34)مدت پاسخگویی  از تمامی جلسات یسؤال تست 34کالً  آزمون شامل .8

 باشد.یم یبه صورت تستآزمون  توجه:

باشد باز و فعال می( پانزده اردیبهشت) آزمون آخرتا روز  )اول اردیبهشت ماه( زمان آزمون از روز شروع .9

 .فرصت داشته باشند در طی این مدت در آزمون شرکت نمایند تا داوطلبان

http://negaresh57.whc.ir/
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مجموع  از (74)% درصد هفتادحداقل  یدمربوط به دوره، هر دواطلب با ینامهگواه یافتجهت در .14

 .یدآزمون را کسب نما یازاتامت

 از برگزیدگان دوره عالوه بر اعطای گواهینامه، به قید قرعه تقدیر خواهد شد. .11

بینشی را به صورت -مباحث بصیرتیافزایی از اساتیدی که آمادگی ارائه اداره مطالعات سیاسی و بصیرت توجه:

 .کنددارند، استقبال می های مجازیدرسگفتار

)خانم  423-32100303 هایشماره تماس یقخود را از طر یسؤاالت احتمال توانند یکنندگان م شرکت* 

 .یندمطرح نما)آقای ایزانلو(  423-32100333و جاویدی( 

 

 یزانهمه شما عز یبرا یتموفق یبا آرزو

 

 فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت خواهرانمعاونت 

 افزاییمطالعات سیاسی و بصیرتاداره 

 8931ماه  اسفند


